
HRVATSKI ZBOR SPORTSKIH NOVINARA 
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum. 26. siječnja 2010. 
Broj: 01/10/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

Sa 21. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 25. siječnja 2010. godine u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marin Šarec, Gordana Gaćeša, Ivana Lukačić,  Marijan Bakić, 

Anton Filić, Romano Janečić, 
  
ODSUTNI: Zlatko Karlo, Robert Valai, Robert Šalinović, Nikola Lipovac 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum za 
donošenje pravovaljanih odluka  i predložio sljedeći: 
 
Dnevni red: 

 
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 

2. Definiranje datuma održavanja i dnevnog reda 19. Sabora HZSN-a 

3. Prijava Vijeću časti protiv Zorana Čuture 

4. Međunarodne aktivnosti  
5. Iskaznice AIPS-a 

6. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno  usvojen. 
 
 
Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 20. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 
 
Konstatirano je da će  predsjednik i glavni tajnik HZSN-a 15. ožujka 2010. biti na službenom 
putu, pa su članovi IO HZSN-a promijenili datum održavanja 19. Sabora HZSN-a. Navedeni 
Sabor će se umjesto u ponedjeljak 15. ožujka, održati u petak 19. ožujka 2010. godine. Član 
IO HZSN-a Marijan Bakić je predložio, a ostali članovi IO jednoglasno prihvatili da ove 
godine mjesto održavanja Sabora bude Karlovac. 
 
 
 
 
 



Ad. 3. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je član HZSN-a  Danijel 
Jelinek podnio Vijeću časti  prijavu protiv člana Zorana Čuture zbog njegovog sudjelovanja u  
reklami jednog trgovačkog lanca.  Otvorena je rasprava u kojoj je zaključeno sljedeće: 

- rad Vijeća časti je već nekoliko mjeseci onemogućen zbog subjektivnih i zdravstvenih 
problema nekih članova pa će jedna od točaka dnevnog reda 19. Sabora biti izbor 
novog Vijeća  

- IO HZSN-a će koristeći svoje statutarne ovlasti izreći opomenu Zoranu Čuturi, 
pozivajući se na Kodeks u kojem je  izričito napomenuto da je navedeni postupak 
nespojiv s poslom novinara 

 Predsjednik HZSN.a Jura Ozmec je na kraju ove točke dnevnog reda naglasio da se HZSN 
drži važećeg Kodeksa hrvatskih novinara, od 27. studenog 2009. godine, prihvaćenog na 50. 
Skupštini HND-a u Opatiji, te da će se poslati pismo svim članovima HZSN-a kako bi ih se 
upozorilo na članak 24 Kodeksa. 
 
Ad.4. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec izvijestio je članove IO HZSN-a da je skupa s 
predsjednicima 33 europske nacionalne udruge boravio u Lausanni u radnom  posjetu 
Međunarodnom olimpijskom odboru, FIFA-i UEFA-i, te na sastanku s čelnicima AIPS-a. 
Naglasio je sljedeće: 
 

- UEFA je izrazila veliku želju da se čvršće poveže s UEPS-om, a FIFA je predložila da 
s UEPS-om i AIPS-om zajednički participira u financiranju boravka dva/dvoje 
novinara između 21 i 28 godine na SP u nogometu ove godine 

- potvrđeni su datumi izbornog Kongresa UEPS-a, u Antalyiji, u Turskoj 28. travnja i 
redovnog Kongresa AIPS-a u istom gradu od 29 travnja do 02. svibnja 2010. 

- predsjednicima nacionalnih udruga je predložena ideja o promjeni imena novinarskih 
kontinentalnih udruga na način da se zovu „AIPS Europa“, „AIPS Azija“… 
 
(detaljno izvješće o boravku predsjednika HZSN-a u Lausanni može se pročitati na 
web stranici HZSN-a) 

 
Ad.5. 
 

- članovi IO HZSN-a jednoglasno su odlučili da će u sudjelovanju Hrvatske u izboru 
najboljeg sportaša i sportašice, ekipe i momčadi Jugoistočne Europe poštovati 
redoslijed glasovanja hrvatskih sportskih novinara u anketi „Sportskih novosti“ i  da će 
te sportaše predložiti Kongresu koji bira najbolje sportaše prema posebnom 
Pravilniku (Jura Ozmec je naglasio da je taj Pravilnik još u fazi usvajanja…) 

- glavni tajnik HZSN-a Marin Šarec je podsjetio članove IO HZSN-a da je Blanka Vlašić 
u anketi Europske unije sportskih novinara (UEPS) izabrana za najbolju sportašicu 
2009. godine i rekao da će joj se trofej UEPS-a uručiti u veljači, na mitingu u Splitu… 

 
 

Dovršeno u 18.10 sati. 
 
 

Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 
 
 
 



 

 


